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Publisko aktivitāšu/pasākumu plāns darbam ar jauniešiem Jelgavā 
 

2017. g. Marts 

 

Datums Laiks Pasākums Vieta Mērķauditorija 
Atbildīgais, 

kontaktinformācija 
Īss pasākuma apraksts 

MARTS 
Katru 

darba 

dienu 

15:00 – 

18:00 

 

Konsultācijas par 

jauniešu iespējām ES 

programmās 

Zemgales NVO 

Centrs, Lielā 

iela 15-2 

Jaunieši 

vecumā no 

13 līdz 30 

gadiem 

U. Dūmiņš, 63021910, 

29802373 

uldis@zemgalei.lv  

www.zemgalei.lv 

Tēmas: dalība starptautiskajās jauniešu apmaiņās, 

brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā un ārvalstīs, 

semināru un apmācību iespējas. 

1.marts 10:00 Skolēnu skatuves 

runas un mazās 

formas uzvedumu 

konkurss 

Jelgavas 

Spīdolas 

ģimnāzija, 

Mātera iela 30 

1.-12. klašu 

skolēni, 

profesionālās 

izglītības 

iestāžu 

audzēkņi 

inta.leilande@zrkac.jelga

va.lv 

Izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu 

emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot 

vārda mākslas spēku.  

2. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu 

skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.  

3. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas 

iemaņas.  

4. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu 

un pasaules literatūras mantojumu un devumu 

latviešu nacionālās kultūras veidošanā.  

1.marts 14:00 LLU 5 bumbu turnīra 

atklāšana  
LLU sporta 

nams, Raiņa iela 

1 

Studenti www.llu.lv  

1.marts  15:30 NIPJ „PilnveidojiES!”  Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Jaunieši 

vecumā no 

15 līdz 25 

gadiem 

J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

jelena.grisle@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv  

Neformālās izglītības programma jauniešiem 

„PilnveidojiES”. Nodarbības tēma: Pasākuma 

plānošana un organizēšana. 

mailto:uldis@zemgalei.lv
http://www.zemgalei.lv/
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/llu-5-bumbu-turnira-atklasana
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/llu-5-bumbu-turnira-atklasana
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/


 2 

2.marts 

 

13:00 Jelgavas pilsētas 

skolēnu 46. 

spartakiāde “Drošie 

un veiklie” 

Jelgavas Sporta 

hallē Mātera ielā 

44a 

Jelgavas 

pilsētas 

skolēni 

M. Actiņa, 63027504 

sports@sports.jelgava.lv 

www.sports.jelgava.lv  

 

2.,9.,16., 

23.,30. 

marts 

15:30 Jauniešu tikšanās Miezītes 

bibliotēka, 

Dobeles šoseja 

100 

Jaunieši L. Vovere 63022724, 

29433212 

Linda.vovere@dome.jelg

ava.lv 

www.sip.jelgava.lv 

Iespēja kopīgi pavadīt brīvo laiku, iegūt noderīgu 

informāciju, iepazīt jaunus draugus, organizēt 

pasākumus un projektus,  īstenot savus sapņus, kā 

arī pārrunāt aktualitātes pie tējas tases kopā ar 

draugiem. 

2.,7.,9.,14.

,16.,21.,23

.,28.,30. 

marts 

   14:00  

- 19:00 

Jundas Jauniešu kluba 

tikšanās 

Jelgavas BJC 

“Junda”, 

Pasta iela 32 

(valodu klase) 

Jaunieši 

vecumā no 

13 līdz 25 

gadiem 

Z. Leikuma 

junda@junda.lv 

63023893 

twitter.com/jauniesuklubs 

draugiem.lv/jjk 

 

2.,9.,16., 

23.,30. 

marts 

16:00 Jelgavas Skolēnu 

Domes sēde 

Jelgavas 

izglītības 

pārvalde, Svētes 

iela 22 

Ikviens 

interesents 

L. Jurēvica  

tel: 28353253 

 

Iknedēļas Jelgavas Skolēnu Domes sēde 

2. marts 

 

19:00 Ventspils teātra 

viesizrāde M. 

Makdona "Vienrocis 

no Spokānas"  

LLU Studentu 

teātrī, J. Čakstes 

bulvārī 5a 

 

Ikviens 

interesents 

Vietu skaits zālē 

ierobežots, tāpēc 

iespējams rezervēt pa 

tālruni - 26323327. 

www.jst.lv 

Izrādē spēlē LLU bijušie absolventi 

3. marts 19:00 Jelgavas pilsētas 

tautas deju kolektīvu 

skate 

Jelgavas 

kultūras nams, 

K. Barona iela 6 

Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv Ieeja  - bez maksas 

4. marts 10:00 Latvijas Jaunatnes 

basketbola līgas spēle  

Jelgavas Sporta 

hallē Mātera ielā 

44a 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv Jelgavas BJSS – BJBS «Rīga/Rīdzene» (U-14) 

4.marts 12:00 Latvijas Jaunatnes 

basketbola līgas spēle  

Jelgavas Sporta 

hallē Mātera ielā 

44a 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv Jelgavas BJSS – «Alūksne» (U-15) 

mailto:sports@sports.jelgava.lv
http://www.sports.jelgava.lv/
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:Nikuļcevs.reinis@gmail.com
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-02-16/ventspils-teatra-viesizrade-m-makdona-vienrocis-no-spokanas
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-02-16/ventspils-teatra-viesizrade-m-makdona-vienrocis-no-spokanas
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-02-16/ventspils-teatra-viesizrade-m-makdona-vienrocis-no-spokanas
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-02-16/ventspils-teatra-viesizrade-m-makdona-vienrocis-no-spokanas
http://www.sports.jelgava.lv/
http://www.sports.jelgava.lv/
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4.,25.  

marts 

13:00 Junioru universitāte ZRKAC, Svētes 

iela 33 

5., 6., 7. un 8. 

klašu skolēni, 

kuriem ir 

augsti 

sasniegumi 

dabaszinātnēs 

un 

matemātikā 

Sanita Šabanska,  

63012152,  29102645: 

sanita.sabanska@zrkac.je

lgava.lv 

www.zrkac.lv 

Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstīta 

mērķprogramma spējīgiem un talantīgiem 

skolēniem, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstu 

eksaktajos mācību priekšmetos un veicināt 

skolēnu radošo un tehnisko domāšanu 

dabaszinātnēs un matemātikā.  

 

4. marts 14:30 Latvijas Jaunatnes 

basketbola līgas spēle  

Jelgavas Sporta 

hallē Mātera ielā 

44a 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv Jelgavas BJSS – BJBS «Rīga/Rīdzene» (U-17). 

4. marts 16:00 Latvijas Jaunatnes 

basketbola līgas spēle  

Jelgavas Sporta 

hallē Mātera ielā 

44a 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv Jelgavas BJSS – BJBS «Rīga/Rīdzene» (U-19). 

4. marts 18:00 Latvijas Bērnu un 

jaunatnes 

meistarsacīkstes 

hokejā U-14 vecuma 

grupas jauniešiem 

Jelgavas ledus 

hallē Rīgas ielā 

11 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv «Jelgavas LSS II» – «Kauņa» 

4.,5.marts 8:00 8.Starptautiskās 

mākslas vingrošanas 

turnīrs "Baltic Flower 

2017" 

Zemgales 

olimpiskais 

centrs 

Ikviens 

interesents 

www.zoc.lv Ieeja skatītājiem bez maksas 

5. marts 14:00 

 

Latvijas Bērnu un 

jaunatnes 

meistarsacīkstes 

hokejā U-12 vecuma 

grupas zēniem 

Jelgavas ledus 

hallē, Rīgas ielā 

11 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv «Jelgavas LSS» – «Dinamo 05» 

5. marts 14:00 

18:00 

Pirmizrāde! Jelgavas 

Jaunā teātra 

oriģināldarbs – 

“1/2AUGUŠIE” 

k/n “Rota”, 

Garozas iela 15 

Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv Jauniestudējuma tēma – ko nozīmē pieaugt? Kas 

padara cilvēku pieaugušu – vai tā ir astoņpadsmit 

gadu sasniegšana un vidējās izglītības iegūšana, 

vai kas cits? “Jelgavas Jaunā teātra” jauniešu 

trupas aktieri izveidojuši oriģināldarbu balstoties 

mailto:sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv
mailto:sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv
http://www.sports.jelgava.lv/
http://www.sports.jelgava.lv/
http://www.sports.jelgava.lv/
http://www.sports.jelgava.lv/
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uz personiskajām dzīves pieredzēm, kas atveido 

dažādu jaunu cilvēku stāstus par pieaugšanu. 

6.,13.,20.,

27. marts 

16:00 Brīvprātīgo jauniešu 

tikšanās  

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Visi 

interesenti, 

īpaši jaunieši 

S.Zenovjeva, 63005496, 

29398851 

snezana.zenovjeva@dom

e.jelgava.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Iknedēļas tikšanās ar Jelgavas pilsētas 

brīvprātīgā darba veicējiem . 

7.,14.,21.,

28. 

marts 

16:00 „Jauno līderu” 

nodarbības 

Zemgales 

reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs, 

Svētes iela 33 

10. – 12. 

klašu skolēni 

liga.damberga@zrkac.jel

gava.lv vai pa tel.: 

63012163. 

  

Tā ir iespēja būt aktīvam, attīstīt savu personību, 

prasmi sadarboties, diskutēt, paust idejas, lemt un 

atbilstoši rīkoties, būt līderim, organizēt 

pasākumus skolēniem, iesaistīties pilsētai aktuālu 

izglītības jautājumu risināšanā, analizēt procesus. 

Programmas darbība balstīta uz interaktīvu 

mācīšanos – diskusijas, lekcijas, lomu, komandas 

un uzticības veidošanas spēles, praktiskās 

nodarbības. 

8.marts  15:30 NIPJ „PilnveidojiES!”  Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Jaunieši 

vecumā no 

15 līdz 25 

gadiem 

J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

jelena.grisle@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv  

Neformālās izglītības programma jauniešiem 

„PilnveidojiES”. Nodarbības tēma: Darba 

izvērtēšana, jeb kā nebaidīties no kļūdām    

No 13. 

marta 

 Sākas pieteikšanās 

Jauniešu iniciatīvu 

konkursam “Jaunieši 

var!” 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Jaunieši 

vecumā no 

15 līdz 25 

gadiem 

L. Vovere 63022724, 

29433212 

Linda.vovere@dome.jelg

ava.lv 

www.sip.jelgava.lv 

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Pretendentu 

iniciatīvu, kura veicina Jelgavas jauniešu 

iekļaušanos pilsētas attīstības procesos, sekmējot 

viņu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, fiziskās 

aktivitātes, vērtīborientāciju un pašattīstības 

procesu, kā arī aktīvu jauniešu līdzdalību projekta 

īstenošanā. 

13. marts 15:00 

18:00 

Dokumentāla filma 

“Inteliģentie huligāni” 

Jelgavas 

kultūras nams, 

K. Barona iela 6 

Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv Jauniešus ekstrēmajā un ielas sporta kultūrā, vairs 

neuzskata par huligāniem, bet pilntiesīgiem 

sportistiem. Inteliģentie huligāni ir tie, kas vēlas 

radīt un dzīvot dzīvi bez tiesnešiem. Režisors: R. 

Rekke. Filmas garums: 90 minūtes. 

mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
mailto:snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
mailto:Linda.vovere@dome.jelgava.lv
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14. marts  Latvijas Bērnu un 

jaunatnes 

meistarsacīkstes 

hokejā U–14 vecuma 

grupas jauniešiem  

Jelgavas ledus 

hallē, Rīgas ielā 

11 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv «Jelgavas LSS I » – «Jūrmalas SS/EVHS» ,  

«Jelgavas LSS II» – «Brocēnu NBJSS». 

15. marts 10:00 Jelgavas Sporta 

servisa centra 

sacensības «Lielā 

balva»  

Jelgavas Sporta 

hallē Mātera ielā 

44a 

6.–12. klašu 

skolēni 

www.sports.jelgava.lv Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu vecāko klašu 

skolēnu sacensību mērķis ir iesaistīt skolēnus 

netradicionālās sporta aktivitātēs un popularizēt 

veselīgu, aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Skolu 

komandu sacensības veicinās komandas darba 

prasmes, lokālpatriotismu, kā arī turpinās 

tradīciju skolēnu pavasara brīvdienas pavadīt 

sportiskās aktivitātēs. 

15. marts 10:00 – 

14:00 

Asins donoru diena  LLU 

Veterinārmedicī

nas fakultātē, 

B107 auditorijā, 

K. Helmaņa ielā 

8, Jelgavā 

Studenti, 

ikviens 

interesents 

www.llu.lv Pasākums norit sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru 

centru. 

Līdz 

16.martam 

 Mākslinieces Edītes 

Pauls-Vīgneres 

tekstiliju izstāde 

”Vecās mežģīnes” 

Jelgavas Sv. 

Trīsvienības 

baznīcas tornis, 

Akadēmijas iela 

1 

Ikviens 

interesents 

www.tornis.jelgava.lv Tekstilmāksliniece Edīte Pauls–Vīgnere vienmēr 

ir izjutusi prieku par krāsu. Savulaik viņa pati 

krāsoja vilnas dziju saviem apjomīgajiem 

gobelēniem. Vēlāk viņa savu krāsu izjūtu 

apliecinājusi gleznojumos – nelielos apsveikumos 

un portretos. Kad beidzās pasūtījumi gobelēniem, 

māksliniece meklēja iespējas radoši izteikties, par 

materiāliem izmantojot visu, ko var līmēt, pieaust, 

piešūt, sadiegt. 

12. marts 

 

 Latvijas Bērnu un 

jaunatnes 

meistarsacīkstes 

hokejā U-14 vecuma 

grupas jauniešiem  

Jelgavas ledus 

hallē Rīgas ielā 

11 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv «Jelgavas LSS I» – « Daugavpils BJSS » 

http://www.sports.jelgava.lv/
http://www.sports.jelgava.lv/
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2017-02-22/asins-donoru-diena-vmf
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16. marts 18:30 Jaunā sieviešu 

basketbola līga  

Jelgavas Sporta 

hallē Mātera ielā 

44a 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv BK «Jelgava/Jelgavas BJSS» – «Daugavpils 

Universitāte» 

No 17. 

marta 

 Osvalda Zvejsalnieka 

gleznu izstāde “Baltās 

baznīcas un Spānija” 

Jelgavas 

Sv.Trīsvienības 

baznīcas tornis, 

Akadēmijas iela 

1 

Ikviens 

interesents 

www.tornis.jelgava.lv  

18. marts 17:00 TDA "Kalve" 70 gadu 

jubilejas koncerts 

“Kalvē Kalvi 

dancināja” 

Jelgavas 

kultūras namā 
 

Ikviens 

interesents 

www.kultura.jelgava.lv Koncertā piedalās Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes TDA "KALVE". 

 

21. marts 18:30 Latvijas Jaunatnes 

basketbola līga 

1.divīzijas spēle U-19 

vecuma grupas 

jaunietēm  

Jelgavas Sporta 

hallē Mātera ielā 

44a 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv «Jelgavas BJSS» – «Ventspils Spars» 

22. marts 15:30 NIPJ „PilnveidojiES!”  Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

Jaunieši 

vecumā no 

15 līdz 25 

gadiem 

J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

jelena.grisle@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv  

Neformālās izglītības programma jauniešiem 

„PilnveidojiES”. Nodarbības tēma: Personīga un 

grupas pilnveidošana 

23. marts 15:00 Radošo darbu 

konkurss „REIZ 

JELGAVĀ...” 

Sabiedrības 

integrācijas 

pārvalde, 

Sarmas iela 4 

8. klašu 

skolēni 

J. Grīsle, 63022724, 

27842165 

jelena.grisle@dome.jelga

va.lv  

www.sip.jelgava.lv 

Konkursa mērķis - sekmēt jauniešu 

lokālpatriotismu un dzimtās Jelgavas pilsētas 

vēstures izzināšanu. Veicināt Jelgavas izglītības 

iestāžu 8.klašu audzēkņu zināšanas par 20.- 

21.gadsimta spilgtākajiem notikumiem un 

personībām, arhitektūras pieminekļiem, izcilām 

personībām Jelgavā. 

24. marts 09:00 Atvērto durvju diena 

Latvijas 

Lauksaimniecības 

Universitātē 

Latvijas 

Lauksaimniecīb

as Universitāte, 

Lielā iela 2 

Topošie 

studenti 

www.llu.lv Iespēja uzzināt par studiju iespējām universitātē, 

iepazīt Jelgavas pili, apskatīt mācību procesu, 

izzināt studentu ikdienu. 

http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/tda-kalve-70-gadu-jubilejas-koncerts
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/tda-kalve-70-gadu-jubilejas-koncerts
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
mailto:jelena.grisle@dome.jelgava.lv
http://www.sip.jelgava.lv/
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/atverto-durvju-diena
http://www.llu.lv/lv/notikumi/2016-09-30/atverto-durvju-diena
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24. marts 10:30 LOK projekta «Sporto 

visa klase» sacensības 

stafetēs 4. klašu 

skolēniem. 

Zemgales 

Olimpiskajā 

centrā 

Kronvalda ielā 

24 

4. klašu 

skolēni 

www.sports.jelgava.lv Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, 

atbilstoši Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 

misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas 

sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt 

sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot 

skolēnus regulārām sporta nodarbībām un 

ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām 

aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu 

ietekmi uz viņu veselību. 

25. marts 18:30 Jaunā sieviešu 

basketbola līga  

Jelgavas Sporta 

hallē Mātera ielā 

44a 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv BK «Jelgava/Jelgavas BJSS» – «BS Ogre» 

26. marts  Latvijas Bērnu un 

jaunatnes 

meistarsacīkstes 

hokejā U-16 vecuma 

grupas jauniešiem  

Jelgavas ledus 

hallē Rīgas ielā 

11 

Ikviens 

interesents 

www.sports.jelgava.lv «Jelgavas LSS» – «Prizma/Pārdaugava». 

30. marts 18:00 Tematiskais tūrisma 

vakars “Garākais ceļš 

uz tālāko vietu”. 

Jelgavas 

Sv.Trīsvienības 

baznīcas tornis, 

Akadēmijas iela 

1 

Ikviens 

interesents 

Pieteikšanās: tel. 

63005445. 

www.tornis.jelgava.lv 

 

Stāsti par ekspedīciju uz Pita salu, Jaunzēlandē. 

Vakara viesi - Dainis Pudelis un Ivars Brencis. 

31. marts 10:30 LOK projekta «Sporto 

visa klase» sacensības 

stafetēs 3. klašu 

skolēniem. 

Zemgales 

Olimpiskajā 

centrā 

Kronvalda ielā 

24 

 

3. klašu 

skolēni 

www.sports.jelgava.lv Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, 

atbilstoši Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 

misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas 

sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt 

sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot 

skolēnus regulārām sporta nodarbībām un 

ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām 

aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu 

ietekmi uz viņu veselību. 

Sagatavoja: L. Vovere,  JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde  

http://www.tornis.jelgava.lv/

